
sonra Resul-i Ekrem'in rüyası doğrulanıp 
müslümanların Allah'ın izniyle Mescid-i 
Haram'a girecekleri (ei-Feth 48/27) bildi
rilmiştir. Hadislerde de Hz. Peygamber 
Kureyşliler'le savaşacağını haber verir
ken. Allah'a sığınarak dua eden kimse
nin bütün kötülüklerden korunacağını 
söylerken, ağaç altında kendisine biat 
eden ashabının cehenneme girmeyeceği
ni müjdelerken hep inşallah demiş (Bey
haki, s. 2 ı 3-2 ı 8), böylece. gerçekleşeceği 
insanlar nezdinde belli olan veya vukuu 
kesinlikle bilinerneyen bütün konularda 
bu tabirio mutlaka söylenınesi icap etti
ğini bildirmiştir. 

Alimler. kişinin gelecekte yapmayı ta
sarladığı işlerden söz ederken o tarihte 
sağ olup olmayacağını. herhangi bir en
gelle karşıtaşıp karşılaşmayacağını. ayrıca 
o işe muvaffak kılınıp kılınamayacağını 
bilemediğinden meşru işlerde daima in
şallah demesinin gerektiğini belirtmişler
dir. Yapılması düşünülen işin vukuuna iliş
kin tereddüdü ifade etmek için kullanılan 
inşallah sözü vukuunda şüphe bulunma
yan konularda daha çok nezaket amacıy
la söylenir. 

Bir şahsın eşini boşamasının. yemin et
mesinin veya mürnin olduğunu söyleme
sinin ardından inşallah tabirini zikretmesi 
durumunda farklı hükümler ortaya çıkar. 
Buna göre eşini boşadığını söylemesi ve
ya yemin etmesinden sonra talak va ki ol
madığı gibi yeminine uymadığı takdirde 
onu bozmuş (hanis) sayılmaz. "inşallah 
müminim" ifadesini ise kelamcıların ço
ğu imanın kesinliği açısından problemli 
görmüşlerdir (bk. İSTiSNA ). 
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!il DURMUŞ ÖZBEK 

İNŞiRAK SÜRESİ 
( J~f'' ÖJ,...) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen dördüncü sı1resi. 

_j 

Mekke döneminde nazil olan ilk süre
lerden olup İnfitar süresinden sonra in
miştir; yirmi beş ayettir. Pasıtası ı 1 ı ..:.ı ı ı 

z, ı w ı f ı J harfleri dir. Adını ilk ayette ge-

çen "yarılmak, parçalanmak" anlamın
daki inşikak kelimesinden alır. 

Üslüp ve muhteva bakımından Mekke 
döneminde nazil olan diğer sQrelerle 
benzerlik arzeden sürenin ilk bölümünde 
(ayet ı-5 ı. kendisinden önce inen infitar 
süresindekine benzer tarzda bazı kıya
met sahnelerinden bahsedilerek göğün 
parçalara ayrılacağı , yeryüzünün dümdüz 
hale getirileceği ve yerin içindeki her şe
yi dışarı atacağı belirtilmiştir. Ardından 
gelen ayetlerde (ayet 6-15) insana hitap 
edilerek rabbine doğru yol aldığı ve niha
yet O'na kavuşacağı belirtildikten sonra 
dünyada iken yaptığı işlerin kaydedildiği 
defteri sağ elinden verilenierin hesapla
rının kolay olacağı ve sevinçli bir şekilde 
yakınlarına dönecekleri, defterleri arka 
taraflarından verilenierin ise dünyada 
iken yakınları arasında şımardıkları. bun
ların yakıcı ateşe atılacakları bildirilmek
te, dünyada zenginliğini kendisi için bir 
imtiyaz vesilesi görerek çevresindeki ih
tiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin 
ahiretteki acıktı durumları ortaya konul
maktadır. Sürenin son bölümünde (ayet 
16-25) akşamın alaca karanlığına, geceye 
ve aya yemin edilerek insanların halden 

Muhakkak hattıyla yazılmış lnsikak sOresi 

iNSiKAKU'I-KAMER 

hale geçecekleri, Kur'an okunduğu za
man secde etmeyip onu yalanlayanlar 
için acı bir azap, inananlar için de kesin
tisiz bir mükafat bulunduğu ifade edilir. 
19. ayette yer alan "insanların halden ha
le geçeceği" şeklindeki ifadenin çocuk
luk. gençlik ve yaşlılık gibi insan hayatı
nın farklı devrelerine veya dünya haya
tından ahiret alemine yahut fakirlikten 
zenginliğe geçiş gibi durumlara işaret 
ettiği söylenmiştir (Ayni, XVI, 147; Mev
dGdl, VII, 279) 

Hz. Peygamber'in bir gün Atak sGresi
nin. "Secde et ve yaklaş" mealindeki son 
ayetini okuduktan sonra secde etmesi 
üzerine yanında bulunanların da secde 
ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler'in 
el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikak sü
resinin. "Kendilerine Kur'an okunduğu 
zaman secde etmiyorlar" mealindeki aye
tinin nazil olduğu nakledilmektedir (Fah
reddin er-Razi, XXXI. 112). Ayrıca EbG Hü
reyre'nin namazda bu süreyi okuyup aynı 
ayetegelince secde ettiği ve ResQiullah'ın 
da aynı şeyi yaptığını belirttiği (Buhar!, 
"Sücüdü'l-Kur,an", 7; Müslim. "Mesacid" , 
ı ı 0-1 ı ı), Hz. Peygamber'in bu sürede 
yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine 
işaret ederek. "Kıyamet gününü bizzat 
gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş
şemsü küwirat (Tekvlr). ize's-semaün fe
tarat (infıtar) ve ize's-semaün şekkat (in
şikak) sürelerini okusun" dediği (Tirmizi, 
"Tefslr", 81) rivayet edilmiştir (diğer bir 
rivayet için bk. İNFiTAR SÜRESİ ). 
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Iii KAMiL YAŞAROGLU 

İNŞİKAKU'l-KAMER 
( _,ıı.QJIJ~I ) 

Ayın yarılmasını ifade eden 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "yarılmak, bölünmek" anla
mındaki inşikak ile "ay" manasma gelen 
kamer kelimelerinden oluşan bu tabir 
"ayın iki parçaya bölünmesi" demektir. Bu 
anlamda şakku'I-kamer de kullanılmıştır. 
İnşikaku'l-kamer tabiri. Kur'an-ı Kerim'
de kıyametin yaklaştığını bildiren ayette 
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iNSiKAKU'I-KAMER 

geçmektedir (el-Kamer 54/1 ). Taberi'nin 
naklettiğine göre bu ayetin nüzQl sebe
bi. Mekkeliler'in Hz. Peygamber'den bir 
mucize göstermesini istemeleridir (Gi- . 
mi'u'L-beyan, XIII, 84-85). Müfessirlerin 
çoğunluğu ayın yarılmasını zahiri manada 
anlam ış ve ayette gerçekten ayın ikiye ya
rıldığının bildirildiğini söylemiştir; Tabe
rl. Zemahşerl ve Razi gibi alimiere göre 
ayet Mekke'de vuku bulmuş olan bir mu
cizeyi haber vermektedir. Hasan-ı Basri 
ve Ata b. EbQ Rebah'tan nakledilen bir ri
vayete göre ise ayet gelecek zamanda ayın 
yarılacağı anlamına gelir (Ebü'I-Leys es
Semerkandl. lll, 297). Maverdl, Hasan-ı 
Basri' nin, "Eğer ay yarılmış olsaydı herke
sin görmesi gerekirdi, çünkü mucize kar
şısında bütün insanlar aynı konumdadır" 
dediğini ve ayın sOra ikinci defa üfürül
düğü zaman yarılacağını ileri sürdüğünü 
kaydeder ( en-Nüket ve'L-'uyiln, V, 409). 
Ayın yarılmasına "ayın doğması ile karan
lığın dağılması, her şeyin açık ve belirgin 
hale gelmesi" gibi mecazianlam verenler 
de vardır (a.g.e., V. 409). Ömer Rıza Doğ
rul. Arap müşriklerinin sembolü kabul 
edilen ayın yarılması ile şirk cephesinin 
yarılıp yokluğa mahkum edilmesinin kas
tedildiğini belirtir. Elmalılı Muhammed 
Harndi ise ayın yarılmasına mecazi anlam 
verilmesine karşı çıkar. 

İnşikaku'l-kamerle ilgili rivayetler başta 
Buharl ve Müslim olmak üzere çeşitli ha
dis kitaplarında mevcuttur. Bu rivayetler 
sahabeden Ali b. EbQ Talib, Abdullah b. 
Mes'Qd, Abdullah b. ömer, Abdullah b. 
Abbas, Enes b. Malik. Cübeyr b. Mut'im 
ve Huzeyfe b. Yeman'a atfedilir. İbn Mes
'Qd, İbn Abbas ve Enes'in rivayetlerinde 
Buharl ve Müslim ittifak etmekte. İbn 
Ömer'in rivayetinde Müslim yalnız kal
makta, diğer sahabilere isnad edilen riva
yetler ise bu iki eserin dışında kalan kay
naklarda yer almaktadır. Buharl ve Müs
lim'de İbn Mes'Qd'dan nakledilen üç fark
lı rivayet vardır (Buharl, "Menal5ıb", 27. 
"Tefslr", 54/1; "Menal5ıbü'l-enşar". 36; 
Müslim, "Şıratü'l-münafıl5in", 44-45). Bun
larda sözü edilen haberin İbn Mes'Qd'a 
isnadı sahih olmakla beraber gerek me
tindeki ifadelerden gerekse muhaddisle
rin açıklamalarından (Ali el-Karl, 1, 585) 
mevkuf olduğu anlaşılmaktadır. İbn Ab
bas kanalıyla gelen rivayet ise Buharl'de 
üç. Müslim'de sadece bir yerde tahrlc 
edilmiştir (Bu han, "Menal5ıb", 27, "Tefslr", 
54/1; "Mena[5ıbü'l-enşar", 36; Müslim. "Şı
fatü'l-münafıl5in", 48) . İbn Mes'Qd riva
yetiyle İbn Abbas rivayeti büyük benzer
lik arzeder; bunların metinleri aynı ol-
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duğu gibi senedierinde de sadece saha
beden rivayette bulunan kişiler farklılık 
gösterir. Bazı muhaddisler. inşikaku'l-ka
merin hicretten beş yıl önce vuku buldu
ğunu ve bu tarihte Abdullah b. Abbas'ın 
henüz dünyaya gelmediğini dikkate ala
rak onun bu olayı müşahede edemeyece
ğini. ancak bir başkasından (muhtemelen 
İbn Mes'Qd) d uyarak nakletmiş olabilece
ğini belirtirler (İbn Hacer, XV, 26; Ayni, XVI, 
55). Enes b. Malik' e atfedilen rivayet de 
Buharl ve Müslim'deyer almıştır (Buha
rl , "Menal5ıb", 27, "Tefslr",-54/ 1, "Men~ı- · 
bü'l-enşar" , 36; Müslim, "Şıfatü'l-münafı-
15In", 46-47). Buna göre müşrikler Hz. 
Peygamber'den mucize istemiş, ResOl-i 
Ekrem de ayın iki parçaya ayrılışını kendi
lerine göstermiştir. Hadis metninde yer 
alan "gösterme" ifadesinin, ayın fiilen iki 
parçaya ayrıldığı manasma değil müşrik
lere ayrılmış gibi gösterildiği manasma 
alınması da mümkündür. Ayrıca bazı ha
dis tenkitçileri. hicretten önce Mekke'de 
vuku bulduğu söylenen ve o sırada dört 
beş yaşlarında bir çocuk olan Enes'in Me
dine'de iken olayı görmesinin mümkün 
olmadığına. bu sebeple İbn Abbas rivaye
tl gibi bunun da mürsel sayılması gerek
tiğine dikkat çekerler (İbn Hacer, XIV, 129; 
Ali el-Karl, I, 585-586). Abdullah b. Ömer'
den gelen rivayet Buhan tarafından tah
rk edilmemiş. sadece Şa]J.i]J.-i Müslim'
deyer al mıştır. Metinde Hz. Peygamber'
den üçüncü şahıs olarak söz edilmesi, ola
yın vuku bulduğu sırada beş yaşlarında 
olan İbn Ömer'in bunu büyük ihtimalle 
İbn Mes'Qd'dan duymuş olabileceğini, 
hatta ravinin sadece Abdullah şeklinde 
zikredilmesi sebebiyle İbn Mes'Qd'un İbn 
Ömer ile karıştırılması ihtimalini akla ge
tirmektedir. Cübeyr b. Mut'im kanalıyla 
gelen rivayeti ise Ahmed b. Hanbel (IV, 
82). Tirmizi ("Tefslr", 54/5) ve EbQ DavQd 
et-Tayalisl (Müsned, s. 38) tahrk etmiş
tir. EbQ Bekir İbnü'I-Arabl bu rivayetin 
münkatı' olduğunu bildirir; İbn Main ve 
İbn Hibban da senedde yer alan Süley
man b. Keslr'i ve oğlunu zayıf kabul eder
ler (Reşld Rıza, V. 2154). Bu rivayetlerin 
incelenmesinden, haberin isnad edildiği 
sahabiler içinde olayı bizzat görme imka
nına sahip olanların Ali b. EbQ Tillib, Ab
dullah b. Mes'Qd, Cübeyr b. Mut'im ve 
Huzeyfe b. Yernan olduğu anlaşılır. Ali b. 
EbQ Talib ile Huzeyfe'ye nisbet edilen ri
vayetler ve sahih hadis kitaplarında yer 
almamıştır. Cübeyr b. Mut'im'in rivayeti 
münkatı', İbn Mes'Qd'un rivayeti ise mev
kuftur. 

Kelam alimleri, ayın geçmişte yarı ldığı

nı konu edinen rivayetler hakkında farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdir. Mu'tezile ke
lamcıları, herkesin dikkatini çekmesi ge
reken inşikaku'l-kamerin dünyanın başka 
yerlerinde görüldüğünün bilinmemesi , 
hadisenin bu kadar az insan tarafından 
rivayet edilmesi, ayrıca tarih ve astro·no
mi literatürüne intikal etmemesi gibi de
lillere dayanarak böyle bir hadisenin ger
çekleşmiş olamayacağı tezini savunmuş
lardır. Ehl-i sünnet alimlerinden Ebu Ab
dullah el-Halimi de benzer görüşü benim
seyerek konuyla ilgili ayetin. kıyamete ya
kın bir zamanda ortaya çıkacak kozmalo
jik bir değişikliği haber verdiğini belirtir 
(İbn Hacer, XV, 31). Kelamcılar. inşikaku'l
kamer olayına mucize bahsi içinde kısaca 
temas etmekle yetinirler. Matürldl. Hz. 
Peygamber'in hissi mucizeleri arasında 
ilk sırada inşikaku'l-kameri zikreder (Ki

tabü 't-Tevf:ıid, s. 203). Başka bir eserinde 
ise ilgili ayeti tefsir ederken Mu'tezile 
alimlerinden EbQ Bekir ei-Esamm'ın inşi
kaku'l-kamerin kıyamete doğru vuku bu
lacağını savunduğunu, müfessirlerin ço
ğunluğunun ise bu olayın ResOluilah dev
rinde gerçekleştiğini söylediklerini açık
lar (Te'vilatü'L-Kur'an, III, vr. 742b). Bakti
Iani. Ebü'I-Muln en-Nesefi. NQreddin es
SabQnl, Fahreddin er-Razi ve Seyyid Şerif 
ei-Cürcanl gibi alimler inşikaku'l-kameri 
Hz. Peygamber'in hissi mucizeleri ara
sında sayarlar. Gazzall. Muhyiddin İbnü'I
Arabl ve Şah Veliyyullah ed-Dihlevl gibi 
sQfiler ise inşikaku'l-kameri ayın gerçek
ten yarılmadığı, bakanların gözüne yarıl
mış gibi göründüğü tarzında yorumla
mışlardır (Çelebi, s. 172-178). 

İnşikaku'l-kamer meselesi son dönem 
alimleri arasında da tartışı l mıştır. Ahmed 
Zeki Paşa. geçmişte ayın yarıldığına dair 
haberlerin İsrailiyat türünden rivayetler 
olduğunu ileri sürmüş , M. Reşld Rıza ise 
onun üsiQbunu eleştirmekle birlikte ilgili 
rivayetlere ilişkin değerlendirmesine ka
tılmıştır (Fetava, V, 2150 vd.). Elmalılı Mu
hammed Harndi ise ayın gelecekte yarı
lacağını söyleyen Hasan-ı Basri ve Ata b. 
EbQ Rebah gibi alimierin geçmişte böyle 
bir olayın vuku bulduğunu inkar etmedik
lerini, bundan, ileride büsbütün yarılıp 
kıyametin kapacağı manasını anlamak 
gerektiğini ve bu olayda gelecekteki par
çalanmaya delalet eden bir yarılmanın 
söz konusu olduğunu belirtir. 

Ayetin açık ifadesinden anlaşıldığına 
göre inşikaku'l-kamer mecaz değil haki
kat manasında kullanılmıştır. Ancak Kur
'an-ı Kerim'de örneklerine sıkça rastlan-



dığı gibi geçmiş zaman kipiyle gelecek za
manın kastedilmiş olması ihtimali mev
cuttur. Nitekim kıyametin kopuşunu tas
vir eden sürelerin bir kısmı mazi slgasını 
içeren cümlelerle başlamaktadır (et-Tek
vlr 8 1/1-7 ; el-infitar 82/1 -4; e l - i nşikak 84/ 
ı -5). Ayrıca Kur'an-ı Kerlm'de, daha önce
ki peygamberlere verilen hissi mücizele
rin yalanlandığına dikkat çekilerek müş
riklerce istenen mucize taleplerine cevap 
verilmediği bilinmektedir (el-isra 17/59. 
90-95). İnşikaku 'l-kamerin geçmişte vu
ku bulduğunu bildiren haberlerin ravileri 
olarak gösterilen sahabilerin olayın vukuu 
sırasında küçük yaşta bulunmaları, bazı 
rivayetlerin isnad açısından tartışılması. 
ayrıca hiçbir rivayetin tevatür derecesine 
ulaşmaması. bu hadisenin geçmişte ke
sinlikle vuku bulduğunu söylemeye im
kan vermemektedir. 

İnşikaku'l-kamere dair çeşitli risaleler 
kaleme alınmış olup bazıları şunlardır: 
Muhammed b. Muhammed ei-Hanefiy
ye. Fera'idü'd-dürer ii inşi_ka~i'l-~amer 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2270); 
Aziz Nesefi. Risale der Beyan-ı Şa~~u'l

~amer (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi. nr. 1825); Saimüddin , Risale-i 
Şa~~u '1-~amer (Beyazıt Devlet Ktp., Ve
liyyüddin Efendi. m 3184 ); Hablb b. Malik. 
Risaletü İnşi~a~i'l-~amer ii J:ıikayati 
lfabib b. Malik(Hacı Selim Ağa Ktp., Ke
mankeş Emir Hoca, nr. 273); Miskin Ah
med. Destan-ı Şa~~u'J-~amer(Süleyma
niye Ktp., HacıMahmud Efendi, nr. 431 ı) . 
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iNşiRAH SÜRESİ 
( cı_r.;~ı ö ),_,) 

Kur'an- ı Kerim'in 
doksan dördüncü sfıresi. 

_j 

Mekke döneminde Du ha süresinden 
sonra nazil olduğu konusunda ittifak var
dır. Nüzül sırasına göre on ikinci süre ol
duğu kabul edilir. Sekiz ayetten oluşan 
sürenin fasılası !J_, '-:' , ı harfleridir. Adı
nı "elem neşrah leke" ifadesinden almış
tır. Elem neşrah, Elem neşrah leke ve 
Şerh süresi olarak da anılmaktadır. Tabi
lnden Tavüs b. Keysan ve ömer b. Abdü
lazlz'in Duha ile, üslüp ve mana bakımın

dan bunun devamı mahiyetindeki İnşirah 
sürelerini tek süre olarak kabul ettikleri 
ve aralarını besmele ile ayırmadan aynı 
rek'atta okudukları nakledilmektedir 
(Fahreddin er-Raz'ı'. XXXII. 3; AlQsT. XXX. 
165) Ancak bütün kıraatlerde bunlar iki 
ayrı süre olarak okunmuş ve bu anlayış 
genel kabul görmüştür. 

Duha gibi İnşirah süresi de Hz. Peygam
ber'in tebliğin ilk dönemlerinde maruz 
kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini te
selli etmek amacıyla indirilmiştir. Süre
nin nüzül sebebi olarak fakirliklerinden 
dolayı putperestler tarafından aşağılanan 
müslümanların teselli edilmesi de göste
rilmektedir (SüyutT, s. 2 ı 3). 

Sürenin başında Hz. Peygamber'e, "Se
nin göğsünü açmadık mı?" şeklinde hitap 
edilerek kendisine sıkıntı veren ağır yü
kün üzerinden kaldırıldığ ı bildirilir. Daha 
sonra şanının yüceltildiği vurgulanıp her 
güçlükle birlikte bir kolaylığın bulunduğu 
iki defa zikredilir. Sonunda ise ResGl-i Ek
rem'e boş kaldığı zamanlarda çaba sar
fetmesi ve rabbine yönelmesi emredilir. 

İlk ayetin yorumuyla ilgili olarak iki farklı 
görüş nakledilmektedir. Bunlardan biri
ne göre ayet, Hz. Peygamber'in çocukluk 
döneminde (Müslim, "Iman", 261) veya 
mi'racın meydana geldiği gece (Buhar!, 
"Menal5ıbü'l-enşar", 42; Müslim. "Imi'm", 
263) Cebrail tarafından göğsünün yarıla
rak kalbinin çıkarılmasına, zemzem suyu 
ile yıkandıktan sonra ilim ve hikmetle 
daldurularak tekrar yerine konulmasına 
işaret etmektedir (b k. ŞAKK-ı SADR)_ Mü-
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fessirler arasında yaygın kabul gören ikin
ci görüş ise ayetin cismanl bir müdaha
leyi değil Peygamber'in ruhunun ilim ve 
hikrnetle zenginleştirildiğini, üzüntü ve 
sıkıntısı giderilerek kalbine ferahlık veril
diğini ifade etmektedir. İbn Abbas'ın da 
ayeti. "Biz senin göğsünü İslam'a açtık" 
şeklinde tefsir ettiği bildirilmiştir (Buha
r!. "Tefslr", 94). En'am süresinde(6/125). 
"Allah. hidayetini dilediği kimsenin göğ
sünü İslam için açar" ve Zümer süresin
de (39/22). "Allah'ın İslam için göğsüne 
genişlik verdiği kimse rabbi tarafından 
hidayet nuru üzerinde değil midir?" bu
yurulması da bu yorumu desteklemek
tedir. 

İnşirah süresinin, "Senin üzerinden ağır 
bir yükü kaldırdık" mealindeki ayetiyle, 
peygamberlikten önce veya peygamber
liğin ilk dönemlerinde Resulullah'ı çok 
üzen ve tahammülü güç olan zorlukların 
kaldırılması kastedilmiştir. Ayetteki vizr 
kelimesinin "ağır günah" manasında ol
duğunu. dolayısıyla burada Hz. Peygam
ber'in günahlarının bağ ışlanmasının kas
tedildiğini söyleyenler bulunmakla birlik
te ağırlığı özellikle vurguianmış olan bir 
günahın ResGl-i Ekrem'le irtibatlandırıl
ması uzak bir ihtimal olarak görünmek
tedir. Resülullah'ın bu ayet nazil olunca, 
"Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gele
mez" dediği rivayet edilmektedir (Hakim, 
ı ı. 5 28) Ayette güçlükle beraber kolaylı
ğın bulunacağına iki defa vurgu yapılma
sı bir yandan ResGl-i Ekrem'in, karşılaşa
cağı şiddetli engelleme ve zorlukların ra
hatlama ile sonuçlanacağına kesin olarak 
güveomesini sağlamayı amaçlamakta, 
öte yandan müminlere maruz kalacakla
rı sıkıntı ve haksızlıklar karşısında yılgın 

lığa düşmemelerini. Allah'a daima güven
me! erini. iyimserliklerini koruyup güzel 
günler için çalışmalarını telkin etmekte
dir. Nihayet sürenin sonunda Hz. Peygam
ber'in şahsında bütün mürninlerden Al
lah 'a bağlılıklarını sürdürmeleri isten
mektedir. 

İnşirah süresinin faziletiyle ilgili olarak, 
"Kim Elem neşrah süresini okursa adeta 
üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip 
beni rahatlatmış sayılır" mealinde bir ha
dis rivayet edilmişse de (ZemahşerT, ll l. 
222) bu rivayet muteber sayılmamıştır. 
Türkçe'deki, "Eiif demeden 'fergab'a çı 

kılmaz" deyiminde bu sürenin son keli 
mesine işaret vardır. Son devir Osmanlı 
alimlerinden Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 
Kudsiyyü'l-teraf:ı ii tetsiri sureti Elem 
neşraf:ı (İstanbul, ts ı adıyla bir eser ka
leme almıştır. 
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